GRECJA –Nei Pori
W KRAJU SŁOŃCA, BOGÓW I OLIWEK…
Wycieczka szkolna
WYCIECZKI
PLATAMONAS,
OLIMP I METEORY
W CENIE!!

Ramowy program:
1 dzień : wyjazd z Trójmiasta w godzinach popołudniowo - wieczornych
2 dzień : przejazd przez Słowację ,Węgry, Serbię, Macedonię, Grecję, możliwość dokupienia posiłku na
Słowacji lub Serbii – w zależności od potrzeb (koszt ok. 5 EURO)
3 dzień : Przyjazd na Riwierę Olimpijską w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie w hotelu,
pierwsze świadczenie - obiad, nocleg
3—6 dzień : Pobyt w Grecji. Realizacja programu, w tym 3 wycieczki w cenie: METEORY, OLIMP oraz
PLATAMONAS:
I. Meteory - całodniowa wycieczka do wpisanych na listę UNESCO Meteorów - klasztorów "zawieszonych w
niebie", zbudowanych na niedostępnych, stromych wieżach skalnych. Obecnie czynnych jest tylko 6 z 24
wzniesionych w XIV wieku klasztorów, a jedynie 5 z nich jest nadal zamieszkanych - zdarza się, że przez
jednego zakonnika. Dwa z nich (św. Trójcy i św. Stefana) pełnią nadal funkcję opactw, w innych zaś mieszczą
się muzea religijne. Powrót do Nei Pori.
UWAGA: w klasztorach obowiązuje skromne ubranie, tzn. dla kobiet spódnice (długość za kolano) i
zasłonięte ramiona oraz dekolt, panowie długie spodnie

II. Wycieczka do otoczonego gajami oliwnymi Platamonas z łagodnie schodzącą do morza piaszczystą
plażą - w jedną stronę przejazd kolejką, spacer do zamku, zwiedzanie zamku i miasteczka z
prześlicznym molem. Spacer plażą.
Zamek PLATAMON swoją potęgą przewyższa inne zamki w Grecji. Stał się on symbolem, niejako
kluczem otwierającym drzwi Macedonii. Ze szczytu rozciąga się niesamowity widok na Riwierę
Olimpijską.
III. Olimp - Wycieczka na najważniejszą mitologiczną górę Grecji. Olimp wyrasta nad samym brzegiem Zatoki
Termajskiej. W starożytności Grecy uznawali ją za siedzibę bogów. Mitologiczne opowieści, przepiękne
krajobrazy, zbocza porośnięte gęstym lasem i dzikimi kwiatami wzbudzają chęć do zdobycia tej góry
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7 dzień : śniadanie, wykwaterowanie w godzinach przedpołudniowych, złożenie bagaży, ostatnie
plażowanie, obiad, wyjazd do Polski ok. godz. 17,
8 dzień : przejazd przez Serbię , Węgry , Słowację (tu przerwa na posiłek – obowiązkowo płatne 5
euro), przyjazd do Polski, dalsza droga na północ kraju
9 dzień – przyjazd do Trójmiasta w godzinach porannych. Zakończenie wyjazdu
Dodatkowe informacje:
Istnieje możliwość przedłużenia wycieczki

Możliwość rozszerzenia programu o 9do wyboru):
 Ateny – jednodniowa wycieczka do Aten, zwiedzanie : portu Pireus, Akropolu i Plaki - starego miasta
leżącego u podnóża Akropolu, grecka zmiana warty obok Parlamentu, stadion pierwszych
nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, w drodze powrotnej Termopile. Cena ok. 40 euro/os.
 Skiatos - rejs na Wyspę Skiatos. Niezapomniany rejs statkiem z wieloma animacjami na pokładzie oraz
pobyt na niezwykłej „złotej plaży”. Cena ok. 35 euro/os.
 Świat wodny Waterland w Salonikach – to jeden z największych parków wodnych w Europie. Cena ok.
35 euro/os.

Istnieje możliwość zorganizowania wyjazdów na dyskoteki w Platamonas (cena ok. 5 EUR)

Uwaga!
Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport (przejazd przez kraje spoza UE)

Cena od 1209 zł/os. – cena uzależniona od liczby
uczestników, terminu realizacji itp.
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza
Trójmiasta.
W CENĘ WLICZONO – transport autokarem, zakwaterowanie
(4 noclegi), wyżywienie (2 posiłki dziennie), opiekę pilota na
trasie, rezydenta na miejscu w Grecji, bezpłatny udział
opiekunów (1 na 15 osób), opiekę medyczną na miejscu,
ubezpieczenie, podatek VAT.

W CENĘ NIE WLICZONO – kaucji zwrotnej płatnej 20 euro/os., klimatyzacja dodatkowo płatna 5 EUR
za pokój/dzień (nieobowiązkowa), obiadu w drodze powrotnej na Słowacji (obowiązkowo 5 euro)

